
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: 

Μερικά  Κομβικά Ζητήματα/Προκλήσεις Μπροστά στον 21ο Αιώνα 
Περίληψη  

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μπροστά στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 
πλανήτης στις αρχές του 21ου αιώνα καλείται να εξετάσει ενδελεχώς μερικά κομβικά 
ζητήματα /προκλήσεις: τι είδους επεξεργασία θα επέτρεπε στην έννοια της αειφορικής 
ανάπτυξης να αποτελέσει οδηγό προς μελλοντικές ήπιες αλλά και πιο ανθρώπινες 
κοινωνίες; Ποιά είναι εν πάση περιπτώσει τα πλεονεκτήματά της αλλά και τα 
μειονεκτήματά της; Συνιστά η Ευρωπαϊκή Ένωση γόνιμο έδαφος για συνεργατικές 
περιβαλλοντικές λύσεις ανάμεσα στις κοινωνίες –εταίρους; Είναι το «πάση θυσία» 
απρόσκοπτο εμπόριο της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης απειλή για την οικολογική 
ακεραιότητα του πλανήτη; Εν τέλει ποιό μπορεί να είναι ένα αποδεκτό περιεχόμενο της 
Εκπαίδευσης για την Αειφορική Ανάπτυξη; Όλα τα παραπάνω γίνεται να συναρθρωθούν 
σε ένα εκπαιδευτικό «παράδειγμα» που να συνδυάζει το 
βιωματικό/επικοινωνιακό/δημιουργικό στοιχείο με αυτό της οικολογικής ευαισθησίας,  
της κοινωνικής κριτικής και της δημοκρατίας στην τάξη; 

Εισαγωγή 

Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να μας πείθει πως η κακοδιαχείριση του περιβάλλοντος 
θα σταματήσει κάποια στιγμή στο προβλεπτό μέλλον. Κατά συνεπαγωγή η 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση θα συνεχίσει να αποτελεί όχι μόνο ένα από τους βασικούς 
μοχλούς ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του ευρύτερου κοινού για τα συναφή 
θέματα,  αλλά ίσως και το σπουδαιότερο εργαλείο αλλαγής στάσεων,  αξιών και 
συμπεριφορών. Kαι μάλιστα παρά την ομολογουμένως «θολή» ταυτότητα που προβάλλει 
προς τα έξω (Σοφούλης και Γαβριλάκης,  2002) . Το βαρύ αυτό καθήκον μας αναγκάζει 
μπροστά μάλιστα στον 21ο αιώνα σε μια ενδελεχή εξέταση των πιο σημαντικών 
παραμέτρων που σχετίζονται με την θεωρία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και με τις 
απαιτούμενες αναγκαίες αλλαγές της εκπαιδευτικής ατμόσφαιρας ώστε να υπηρετηθούν 
αποτελεσματικότερα οι επιδιώξεις της. Παρακάτω θα γίνει μια προσπάθεια να 
εξεταστούν τέτοιου είδους κομβικά ερωτήματα και να διατυπωθούν κάποιες σκέψεις που 
να σκοπεύουν σε αξιόπιστες απαντήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στην έννοια της 
αειφορικής ανάπτυξης  

     Η  Αειφορική Ανάπτυξη (ΑΑ)   

 Η έννοια αυτή πρωτοεμφανίζεται στο βιβλίο World Conservation Strategy (1981)  και 
θεμελιώνεται πλέον στην αναφορά με τίτλο Our Common Future (Το Κοινό Μας 
Μέλλον)   (WCED,  1987) . Μετά τη Συνδιάσκεψη του Ρίο (1992)  γίνεται ίσως ο πιο 
πολυσυζητημένος όρος του περιβαλλοντικού λεξιλογίου,  πιθανότατα όμως και ο πιο 
πολύσημος. Αιτία αυτής της πολυσημίας είναι ότι η έννοια της ανάπτυξης δεν 
απορρίπτεται πλέον ολοκληρωτικά αλλά γίνεται αποδεκτή η αειφορική εκδοχή της ως 
εργαλείο για την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων του πλανήτη,  
αφήνοντας έτσι περιθώριο για ποικίλες νοηματοδοτήσεις του όρου «αειφορική 
ανάπτυξη». Η πολυσημία αυτή με τη σειρά της συντηρεί και την κριτική που ασκείται 
στον όρο αυτό κυρίως από δύο οπτικές γωνίες.  

  Πρώτον του καταμαρτυρείται πως δεν έχει την απαιτούμενη νοηματική επεξεργασία 
ώστε να μπορεί να ενσωματώσει κοινωνικές και πολιτικές παραμέτρους όπως η 
αντιμετώπιση των ανισοτήτων,  η εξάλειψη της ανεργίας,  η σταθεροποίηση του 
παγκόσμιου πληθυσμού,  ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,  η φτώχια. Κατά 



συνέπεια δεν μπορεί να αποτελέσει πυξίδα για ένα τρόπο ζωής που να είναι αφενός 
κοινωνικά δίκαιη και αφετέρου συμβατή με την υγεία της βιόσφαιρας (Khan,  1995) .  

  Δεύτερον,  η έννοια της αειφορικής ανάπτυξης θεωρείται πως συντηρεί μια ανεπίτρεπτα 
ανθρωποκεντρική άποψη για την ανάπτυξη,  όπως φαίνεται άλλωστε και από τον ορισμό 
της που αναφέρεται μεν στις επόμενες γενιές ανθρώπων και στην ανάγκη ικανοποίησης 
των αναγκών τους,  όμως δεν αναφέρει τίποτα για τις επόμενες γενιές ζώων και φυτών,  
ούτε βέβαια για τις ανάγκες βιοκοινοτήτων,  ειδών,  οικοσυστημάτων ή της βιόσφαιρας 
ως σύνολο.  

 Όπως αποφαίνεται ο Sterling (1996)  η ΑΑ μοιάζει με τη δημοκρατία,  με την ελευθερία 
ή ακόμη και με το σοσιαλισμό. Μπορούν να υπάρξουν διάφορες εκδοχές της. Που 
σημαίνει πως διαφορετικοί συσχετισμοί δυνάμεων μπορούν να θέσουν υπό 
επαναδιαπραγμάτευση το περιεχόμενό της. Από τη μία πλευρά μπορεί να εννοηθεί σαν 
μια ανώδυνη έννοια,  που παρέχει το άλλοθι στους μεν περιβαλλοντιστές να 
‘αλλοιθωρίζουν’προς τον όρο αειφορική,  στους δε τραπεζίτες και τους βιομηχάνους 
προς τον όρο ανάπτυξη βοηθώντας την αδιατάρακτη διαχείριση του ήδη υπάρχοντος 
συστήματος. Από την άλλη πλευρά όμως −η ίδια έννοια−μπορεί να εννοηθεί και ως 
εργαλείο μετασχηματισμού προς μια κοινωνία χωρίς πατριαρχία,  οικοκεντρική,  
αλληλέγγυα,  αντιμιλιταριστική και αντιεθνικιστική (Orr,  1992) .  

  Κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για επανεμφάνιση των δύο ρευμάτων της 
περιβαλλοντικής σκέψης -τεχνοκεντρικού και οικοκεντρικού- που πρωτοεμφανίστηκαν 
το 1972 στη Συνδιάσκεψη της Στοκχόλμης (Φλογαϊτη,  1996)  και τα οποία ενδεχομένως 
θα συνεχίσουν να εμφανίζονται αλληλοσυμπλεκόμενα. Ίσως μάλιστα δεν θα έπρεπε να 
τα θεωρούμε αντιθετικά αλλά μάλλον συμπληρωματικά συστατικά του ίδιου βασικού 
περιβαλλοντικού προβληματισμού.  

  Εν πάση περιπτώσει ο όρος αειφορική ανάπτυξη είναι όντως ασαφής και διφορούμενος. 
Συνδέει δύο ασυμβίβαστα εκ πρώτης όψεως συστατικά (Kothari,  1990) . Το ένα 
εμπερικλείει ηθικές συνδηλώσεις και παραπέμπει σε μια σταθερής ροής,  αέναη 
διαδικασία,  ενώ το άλλο φαίνεται ίσως σε πρώτη ματιά να επιτρέπει τη συνέχιση της 
οικονομικής μεγέθυνσης η οποία άλλωστε είναι η αιτία της οικολογικής κρίσης. Αυτή η 
αντιφατικότητα χρειάζεται προσεκτική ανάλυση.  

  Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως παρόλες τις παραπάνω επιφυλάξεις,  ταυτόχρονα 
επικρατεί μια διάχυτη συναίνεση πάνω στην άποψη πως δεν υπάρχει κάτι που εγγενώς να 
εμποδίζει την αειφορική (βιώσιμη)  ανάπτυξη από το να αποτελέσει την «ατμομηχανή» 
ενός εναλλακτικού κοινωνικού οράματος  (Engel,  1990) . Aκόμη και ο φιλόσοφος Arne 
Naess (1990)  παραδέχεται πως από τη μεριά του κινήματος της βαθιάς οικολογίας η νίκη 
και η επικράτηση του όρου βιώσιμη ανάπτυξη,  εις βάρος των μεταπολεμικών όρων 
οικονομική ανάπτυξη,  οικονομική μεγέθυνση κλπ,  από μόνη της,  είναι σημάδι 
αφύπνισης της οικολογικής συνείδησης. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και ο 
Skolimowski (1995) :  

η ιδέα της αειφορικής ανάπτυξης ευδοκίμησε σε ένα ενδιάμεσο χώρο,  ανάμεσα σε 
προσεγγίσεις που αποκήρυσσαν κάθε είδους ανάπτυξη και στις απόψεις που συνέχιζαν 
«απτόητα» να μιλούν για ανάπτυξη σαν να μην είχε μεσολαβήσει τίποτα μέχρι τότε. 
Είναι ριζοσπαστική χωρίς να είναι ενοχλητική ή επιθετική.  

  Κατά πάσα πιθανότητα η γενική και ασαφής αυτή έννοια μέλλεται να γνωρίσει 
ερμηνείες εξαιρετικά αποκλίνουσες και να της δοθούν νοήματα πολλά και ετερόκλητα 
μερικές φορές μάλιστα και αντικρουόμενα. Η Παπαδημητρίου (1999)  π. χ. δέχεται μαζί 
με τον Οrr (1992)  πως αειφορική (βιώσιμη)  ανάπτυξη μπορεί για κάποιους/ες να 
σημαίνει έναν απλό μετασχηματισμό του υπάρχοντος κοινωνικοοικονομικού συστήματος 



που να μην απειλεί τις δομές που εγγυώνται την μακροημέρευσή του,  αλλά μπορεί 
εξ’ίσου νόμιμα να σημαίνει για κάποιους άλλους ανθρώπους μια ριζοσπαστικά 
διαφορετική προσέγγιση:άλλο σύστημα αξιών,  ετερότροπη αντίληψη για τις σχέσεις του 
ανθρώπου με το περιβάλλον αλλά και με τους συνανθρώπους του και κατά συνέπεια 
αλλόμορφη εκπαίδευση,  παραγωγή,  εργασία,  κατανάλωση και γενικότερα κοινωνικές 
σχέσεις.  Γι΄αυτό το λόγο το τι ακριβώς θα σημαίνει αειφορική ανάπτυξη θα αποτελέσει 
από εδώ και στο εξής αντικείμενο έντονης διαμάχης ανάμεσα σε σχολές σκέψης,  
κοινωνικές ομάδες και περιβαλλοντικές οργανώσεις που θα προσπαθούν να εμβολιάσουν 
τα δικά τους ιδιαίτερα περιεχόμενα και νοήματα στον όρο αυτό. Επομένως το καθήκον 
το οποίο θα έπρεπε να αναλάβουμε,  είναι αφενός να ευαισθητοποιηθούμε απέναντι στην 
αυθαιρεσία και τους αποκλεισμούς που θα χαρακτηρίζουν πολλές τέτοιες προσπάθειες,  
αφετέρου να επαναδιαπραγματευόμαστε και να επανανοηματοδοτούμε σημασίες,  
περιεχόμενα,  ορισμούς και νοήματα προς δημοκρατικές και οικοκεντρικές κατευθύνσεις 
(Georgopoulos,  2001) . Εν τέλει ο Scott (2000)  φαίνεται να καταλήγει πως το καθήκον 
μας είναι να συνεισφέρουμε σε μια κριτική κατανόηση της έννοιας της Αειφορικής 
Ανάπτυξης έτσι ώστε να μπορέσει η κοινή γνώμη να διαμορφώσει άποψη για το εάν και 
το πώς θα θελήσει να αλλάξει τον τρόπο της ζωής της.  

 Παρά την ομιχλώδη διατύπωση του ορισμού της ΑΑ,  φαίνεται ότι υπάρχει ένας 
σκληρός νοηματικός πυρήνας που συνιστά: προσοχή στην ποσότητα φυσικών πόρων που 
αποσπούμε από τη γη η τη θάλασσα (πχ. ξύλο,  νερό,  αλιεύματα)  και στον όγκο των 
εκροών (βιομηχανικά απόβλητα κλπ. )  που απελευθερώνουμε στη Βιόσφαιρα. Αυτά τα 
δύο δεν πρέπει να υπερβαίνουν τη φέρουσα ικανότητα και τη δυνατότητα 
αυτοκαθαρισμού και αναγέννησης των φυσικών οικοσυστημάτων.  

  Αυτή η ξεκάθαρη θέση δεν είναι δύσκολο να αποτελέσει σημείο εκκίνησης για 
επεξεργασία στρατηγικών που θα αποβλέπουν στην ακύρωση μορφών αvάπτυξης 
επικίνδυνων για την ακεραιότητα του φυσικού κεφαλαίου του πλανήτη. Με μια 
επιφύλαξη: όπως εύστοχα παρατηρεί ο Sachs (1993)  βιωσιμότητα ναι,  αλλά σε ποιο 
επίπεδο; Ενός χωριού,  ενός κράτους ή ολόκληρου του πλανήτη; Όσο υψηλότερο το 
επίπεδο τόσο είναι πιθανότερο ο δεδομένος πολιτικός συσχετισμός δυνάμεων να διαθλά 
τον προηγούμενο κανονιστικό πυρήνα της αειφορικής ανάπτυξης προς καταστάσεις 
όξυνσης της κοινωνικής αδικίας και ανισότητας (πχ πρωτόκολο Κιότο,  1997) .  

Συνοψίζοντας λοιπόν όλες τις παραπάνω σκέψεις είναι θεμιτό να συμπεράνουμε 
πως η ΑΑ κατά πάσα πιθανότητα δεν θάπρεπε να καταδικαστεί ως απολύτως άγονη και 
διαχειριστικής έμπνευσης σύλληψη που βολεύει μόνο το κοινωνικοοικονομικό status 
quo. Αποτελεί ένα τεράστιο βήμα της ανθρωπότητας προς τη σωτηρία του πλανήτη (αν 
και χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία ώστε να μπορέσει να ενσωματώσει 
αποτελεσματικά τόσο τις οικολογικές όσο και τις αντίστοιχες κοινωνικοπολιτικές 
παραμέτρους) . Το να δεχθούμε πως αποτελεί «σώνει και καλά» το εργαλείο για την 
περαιτέρω ασύδοτη εκμετάλλευση του πλανήτη από την παγκόσμια μεσαία τάξη όπως 
έχει κατηγορηθεί πχ από τον Sachs (1993)  ίσως αποτελεί κατάφωρη αυστηρότητα. 1 Εν 

                                                           
1 Η άποψη αυτή εκτίθεται με σαφήνεια από τους Μπλιώνη (  1998)  ,  Ράπτη (  2000)  και Παπαδημητρίου (  2002)  και 

μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: αυτό που σήμερα αποκαλείται ανάπτυξη στην ουσία θα έπρεπε να ονομάζεται οικονομική μεγέθυνση 
η οποία όντας υπεύθυνη τόσο για τα οικολογικά δεινά του πλανήτη όσο και για τη διεύρυνση των οικονομικών ανισοτήτων ανάμεσα 
στους πλούσιους και τους φτωχούς του πλανήτη απαξιώνεται συνεχώς εδώ και μερικές δεκαετίες. Για να «διασωθεί»λοιπόν η 
αξιοπιστία του όρου εφευρέθηκε ο επιθετικός προσδιορισμός «αειφορική» που όμως συνιστά λογική ασυνέπεια. Ανάπτυξη σημαίνει 
την όλο και με γρηγορότερους ρυθμούς αύξηση της παραγωγής (  δηλαδή της ανάλωσης φυσικών πόρων)  και της κατανάλωσης 
αγαθών και υπηρεσιών. Κατά συνέπεια οποιοσδήποτε υπαινιγμός για το αέναο της διαδικασίας αυτής (όπως το «αεί» φαίνεται να 
σημαίνει)  αποτελεί μέρος του οικολογικού προβλήματος και όχι εργαλείο για την λύση του.  

Σε σχέση με το παραπάνω σκεπτικό πρέπει να σημειωθούν τα παρακάτω: πρώτον δεν φαίνεται να συμφωνούν όλοι για το αν 
η ανάπτυξη καθεαυτή είναι κάτι επιβλαβές ή αν είναι στην ουσία η καπιταλιστική ανάπτυξη που κατηγορείται. Επίσης δεν είναι 
ξεκάθαρο αν υπάρχει κάποιου άλλου είδους ανάπτυξη (αξιοβίωτη π. χ. την αποκαλεί ο Παπαδημητρίου,  2002)  προς χάριν της 
οποίας να εγκαταλειφτεί η κλασσική τέτοια και (  το σπουδαιότερο)  στην περίπτωση που 



τέλει η έννοια της ΑΑ παρόλη την κριτική που της ασκείται φαίνεται να έχει και 
πλεονεκτήματα: ενσαρκώνει τη μελλοντοκεντρική θεώρηση και ίσως βοηθά την σύμπηξη 
κάποιου είδους συμμαχιών ανάμεσα σε πολύ ενδιαφέρουσες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις 
και αντικείμενα που το κάθε ένα από μόνο του δεν θα μπορούσε να έχει ένα 
αποφασιστικό μετασχηματιστικό αποτέλεσμα στη δομή της συμβατικής εκπαίδευσης 

 Παρακάτω σκιαγραφούνται αυτού του είδους οι θετικές όψεις της  

         Ο Μελλοντοκεντρισμός  

 Δεν θα πρέπει να μας διαφύγει από την προσοχή πως μέσα από την έννοια της ΑΑ για 
πρώτη φορά (και από επίσημα χείλη)  αλλάζει η οπτική γωνία κάτω από την οποία 
εξετάζεται η ανάπτυξη. Η κυρίαρχη ματιά μέχρι τώρα ήταν (και είναι ακόμα)  
παρελθοντοκεντρική. Κάθε χρόνο οι οικονομικοί δείκτες δείχνουν αύξηση ή μείωση σε 
σχέση με τα προηγούμενα χρόνια,  επομένως η επιτυχία μιας κοινωνίας εξαρτάται από το 
κατά πόσο μπόρεσε να ξεπεράσει την οικονομική επίδοση του προηγούμενου έτους. Το 
«τυφλό» κατά τα άλλα οικονομικό κριτήριο του ΑΕΠ,  συνυπολογίζοντας με θετικό 
τρόπο πολέμους,  εμπόριο ναρκωτικών,  αυτοκινητιστικά ατυχήματα και ηθελημένη 
παραγωγή προϊόντων με μικρό χρόνο ζωής,  είναι αυτό που αποφασίζει αν ένα κράτος 
ευημερεί ή όχι.  

  Αντίθετα,  σύμφωνα με την έννοια της ΑΑ η ευημερία μιας κοινωνίας εξαρτάται από τη 
μελλοντική της κατάσταση μάλλον παρά από τη σχέση του παρελθόντος προς το παρόν 
της. Η αυτιστική πορεία με κριτήριο το ‘πιο πολλά,  πιο μεγάλα και πιο γρήγορα’ μπορεί 
να αρχίσει πλέον να επιβραδύνεται συνειδητά μέσα από τα μελλοντοκεντρικού τύπου 
κριτήρια που εγγυώνται ίδια ποιότητα και ίδιες ποσότητες φυσικών πόρων για τις 
μελλοντικές γενιές του πλανήτη.  

       Οι Εκπαιδευτικές «Συμμαχίες» 

                                                                                                                                                                      
προκρίνεται η μηδενική ανάπτυξη δεν δίδεται κανένα δεδομένο για το είδος της κοινωνίας που θα 
προκύψει.  

Δεύτερο,  δεν υπάρχει επίσης συμφωνία για τη χρησιμότητα του όρου αειφορία. Κάποιοι από 
τους προηγούμενους ερευνητές σχεδόν την ταυτίζουν με τον όρο αειφορική ανάπτυξη (Ράπτης, 
2000)  ενώ κάποιοι άλλοι διακρίνουν ανάμεσα στους δύο (  Μπλιώνης, 1998)  .  

Τρίτο,  δεν έχει εκτιμηθεί κατά τη γνώμη μου όσο θα έπρεπε η έννοια της ικανοποίησης των 
αναγκών των μελλοντικών γενεών (αν και υποκειμενική)  στην οποία έννοια κατά πάσα πιθανότητα 
αναφέρεται το πρόθεμα «αεί». Προφανώς η έννοια ανάπτυξη έχει συνδεθεί πρωταρχικά με τη 
βιομηχανική παραγωγή αγαθών,  υπηρεσιών και τη συνεπακόλουθη αύξηση των οικονομικών 
δεικτών (economic growth)  ,  αλλά πως ακριβώς θα πρέπει να μελετήσουμε από μια 
φιλοπεριβαλλοντική σκοπιά τα αιτήματα για ανάπτυξη (development)  της παιδείας της υγείας ή και 
του πολιτισμού; Η προφανής ταξικότητα των αναπτυξιακών επιλογών για τους παραπάνω τομείς ας 
μην θολώσει το κριτήριό μας: οποιουδήποτε είδους ταξικά κριτήρια και αν επιλεγούν θα απαιτηθεί 
ανάλογη υλικοτεχνική υποδομή και στελέχωση (  με την αντίστοιχη χρήση φυσικών πόρων)  που ο 
γράφων τουλάχιστον δεν μπορεί να δει πως θα ικανοποιηθούν μέσα από την πολιτικοοικονομική 
επιλογή της μηδενικής ανάπτυξης (  zero growth)   

Tέταρτο,  εάν τυχόν προκριθεί κάποιου είδους μηδενική ανάπτυξη θα πρέπει να 
επακολουθήσει μια πολύ εμπεριστατωμένη ανάλυση για το μέλλον του Τρίτου Κόσμου. Είναι 
σχεδόν προφανές για τον γράφοντα πως εκεί οφείλεται κάποιου βαθμού ανάπτυξη (  προφανώς με 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,  με οργανικές καλλιέργειες,  με μαζικά μέσα συγκοινωνίας και όχι με 
ΙΧ,  με βιομηχανίες όσο το δυνατόν λιγότερο ρυπογόνες που θα παρασκευάζουν κοινωνικά χρήσιμα 
προιόντα, κλπ)  ώστε το βιοτικό επίπεδο να πλησιάσει ή ακόμα και να εξισωθεί με αυτό του 
αναπτυγμένου κόσμου. Με ποιο τρόπο όμως θα γίνει αυτό; Με μεταφορά πλούτου από το Βορρά 
του πλανήτη προς το Νότο; Πόσο χρόνο θα διαρκέσει αυτή η διαδικασία; Και με τι μηχανισμούς; 
Και με ποιες συναινετικές διεργασίες θα πειστούν οι Βόρειοι να βοηθήσουν τους Νότιους;  

 



  Σε σχέση με τη σχολική πρακτική,  η Εκπαίδευση για την Αειφορική Ανάπτυξη (ΕΑΑ)  
φαίνεται να μπορεί να συμπεριλάβει στους κόλπους της αντικείμενα όπως η 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ,  η Αγωγή Υγείας,  η Αγωγή Καταναλωτή,  οι 
Σπουδές Ειρήνης,  η Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Sterling,  1996) . 
Κάποια από αυτά τα αντικείμενα είναι σε άνθιση,  κάποια άλλα όχι. ¨Όλα όμως 
διατείνονται πως δεν διεκδικούν μια θέση στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού ή του 
Γυμνασίου αλλά πως ενσαρκώνουν διεπιστημονικές προσεγγίσεις που διαπερνούν 
εγκάρσια το αναλυτικό πρόγραμμα. Επιπλέον οι μεθοδολογίες τους δεν φαίνεται να 
περιορίζονται στις παραδοσιακές/μετωπικές /βασισμένες στο μονόλογο του 
εκπαιδευτικού. Φιλοδοξούν να εγκαθιδρύσουν ομαδοσυνεργατικές συνθήκες μάθησης 
στο σχολείο με τελικό στόχο η ομάδα εκπαιδευτικού-παιδιών να φτάσει σε σημείο να 
αυτενεργεί και να παράγει γνώση.  

  Οφείλουμε να τονίσουμε πως στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα δεν είχε 
μέχρι τώρα ρητά και επίσημα δοθεί χώρος και χρόνος για οργανωμένες τέτοιου είδους 
δραστηριότητες. Πιθανότατα όμως σήμερα έχει φτάσει πια το «πλήρωμα του χρόνου» 
ώστε κάτω από την ομπρέλλα της ΕΑΑ να θεμελιωθεί μια ευρύτερη συνεργασία όλων 
των προαναφερθέντων αντικειμένων. Η συνεργασία αυτή θα μπορούσε να θέσει εκ νέου 
και πολύ επιτακτικότερα το αίτημα για ένα κατάλληλα οργανωμένο χωρόχρονο που θα 
επέτρεπε την ανάπτυξη της φαντασίας,  της δημιουργικότητας και των πρωτοβουλιών 
των παιδιών μέσα από πολυειδή project (Περδίκης,  1999) .  

Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 

  Πιθανότατα αυτή η τάση έχει ήδη εν μέρει τουλάχιστον αρχίσει να εκφράζεται –
παρά τις όποιες (δικαιολογημένες)  επιφυλάξεις –με την πρόσφατη ανακοίνωση του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου πως το σημερινό σχολείο δεν μπορεί πια να είναι 
γνωσιοκεντρικό προσφέροντας μάλιστα αποσπασματικές γνώσεις με παθητικό τρόπο. 
Αντίθετα οφείλει να μετασχηματιστεί προς κατευθύνσεις διερευνητικής προσέγγισης 
της γνώσης ώστε τα ίδια τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να δομήσουν τη γνώση 
μέσα τους,  βιωματικές (έτσι ώστε η σχολική γνώση να συνδέεται με τις εμπειρίες 
των μαθητών)  και μαθητοκεντρικές. Για το σκοπό αυτό προτείνεται (όχι βέβαια η 
ΕΑΑ αλλά)  το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ)  στο 
οποίο εντάσσονται καινοτομίες όπως η «ευέλικτη ζώνη διαθεματικών και 
δημιουργικών δραστηριοτήτων» για το Δημοτικό και η «ζώνη καινοτόμων δράσεων» 
για το Γυμνάσιο. Μέσα στις «ζώνες»αυτές η γνώση θα προσεγγίζεται με 
διερευνητικές μεθόδους συλλογικής μορφής και θα παρέχεται ενιαιοποιημένη 
(integrated)  για να προσφέρει ολιστικές εικόνες της πραγματικότητας (ΥΠΕΠΘ και 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,  2001) . Θεωρείται πως αυτό συνέβαινε εν μέρει μέσα από 
δραστηριότητες όπως τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,  Αγωγής 
Υγείας και Αγωγής Καταναλωτού τα οποία όμως όντας προαιρετικά δεν εξασφάλιζαν 
την απαιτούμενη εσωτερική συνοχή και ενιαία ανάπτυξη περιεχομένων των 
Προγραμμάτων Σπουδών (ΦΕΚ 1366 τεύχος β΄ 18-10-2001)  

Η καθυστέρηση της ενημέρωσης από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,  η απουσία της 
απαραίτητης σχετικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών,  ο κίνδυνος οι μαθητές και οι 
μαθήτριες να θεωρήσουν την «ζώνη» σαν ένα ακόμη μάθημα αν δίνονται εργασίες στο 
σπίτι σε βάση υποχρεωτική,  οι επιφυλάξεις σχετικά με το κατά πόσον οι εκπαιδευτικοί 
είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν την ομαδοσυνεργατική μέθοδο (Αθανασίου κ. σ., 2002) , 
φαίνεται να είναι μεν ανασχετικοί παράγοντες αλλά να μην εμποδίζουν τη θετική 
αποδοχή της ζώνης από τους εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα από αυτούς που εφάρμοζαν 
και στο παρελθόν προγράμματα Π. Ε.,  Αγωγής Υγείας,  Αγωγής Καταναλωτού κ ά. Σε 
πρώτη φάση η συντριπτική πλειοψηφία των προγραμμάτων που εφαρμόστηκαν μέσα 



στην «ζώνη» ήταν προγράμματα Π. Ε. κατά πάσα πιθανότητα λόγω της προηγούμενης 
συσσωρευμένης εμπειρίας. Πάντως είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο ο εκ 
των εμπνευστών της «ζώνης» Η. Ματσαγγούρας (2002α)  την περιέγραψε: 

Στόχος της Ευέλικτης Ζώνης (Ε. Ζ.)  δεν είναι να ταυτιστεί με την Π. Ε.,  αλλά να αφεθεί 
χώρος και για άλλες προσεγγίσεις. Όλες αυτές οι προσπάθειες που γινόταν ως τώρα σε 
εθελοντική βάση,  όπως η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση,  η Αγωγή Υγείας,  η Αγωγή 
Καταναλωτή,  κλπ θα στεγαστούν στην Ε. Ζ.. …». Στόχος αυτών των προσπαθειών είναι 
να αποκτήσει το σχολείο ενεργό σύνδεση με το οικονομικό,  πολιτιστικό,  φυσικό και 
κοινωνικό του περιβάλλον. 2¨Ένας προσεκτικός παρατηρητής μελετώντας τις σχετικές 
εκδόσεις του ΥΠΕΠΘ και τα σχετικά με το νεωτερισμό αυτό ΦΕΚ μπορεί να επισημάνει 
πως τόσο κάποια από τα θέματα -Aνθρώπινα Δικαιώματα,  Κυκλοφοριακή Αγωγή,  
Αγωγή Καταναλωτή,  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση,  Τοπική Ιστορία,  Διαπολιτισμική 
Αγωγή,  Αγωγή Υγείας,  Εικαστικά,  Μουσική,  Λογοτεχνία- (Ματσαγγούρας, 2002β) ,  
όσο και οι μεθοδολογίες που προτείνονται-διερευνητικές δραστηριότητες,  επισκέψεις σε 
χώρους ενδιαφέροντος,  αναπαραστάσεις κοινωνικών γεγονότων ή καταστάσεων,  
αξιοποίηση του προφορικού λόγου,  και ενεργοποίηση δημιουργικότητας- 
(Ματσαγγούρας, 2002β)  όπως επίσης και η έλλειψη της κλασσικής βαθμολογικής 
αξιολόγησης των μαθητών καθιστά το σύνολο των δραστηριοτήτων της «ζώνης» 
εξαιρετικά παρόμοιο με τη σύλληψη της ΕΑΑ. Αν όχι τίποτε άλλο λοιπόν,  ο χωρόχρονος 
της Ευέλικτης Ζώνης μπορεί να στεγάσει αποτελεσματικά δραστηριότητες που να 
εντάσσονται στην προβληματική της ΕΑΑ.  

Η Ευρωπαϊκή  Ένωση και η Θεωρία του Κοινωνικού Συμβολαίου 

H κοινότητα των ευρωπαϊκών κρατών συμπλέκεται με πολλούς και διάφορους τρόπους 
τόσο με τα περιβαλλοντικά ζητήματα όσο και με την ΠΕ. Ένας από τους τρόπους αυτούς 
εκτίθεται παρακάτω και η ανάλυσή του είναι εκ των ων ουκ άνευ για την ρεαλιστική 
προώθηση μέτρων φιλοπεριβαλλοντικών αλλά και για την καλλιέργεια τέτοιων στάσεων 
και αξιών που να συνιστούν μια ομόλογη κουλτούρα.  

  Είναι γνωστό από τη θεωρία του Κοινωνικού Συμβολαίου πως μέσα σε μια κοινότητα 
είναι πιο εύκολο κάποιος/α να κρατήσει τις υποσχέσεις του/της από τη στιγμή που και τα 
άλλα μέλη δεσμεύονται να τηρήσουν τις δικές τους. Από τη στιγμή δηλαδή που παύει να 
υφίσταται ο πόλεμος όλων εναντίον όλων όπως τον περιέγραψε ο Hobbes (1989)  στο 
βιβλίο με τίτλο Λεβιάθαν,  τότε είναι φανερό πως μέσα στα πλαίσια μιας κοινότητας 
οποιουδήποτε είδους συνεργατικές συμφωνίες,  αποβαίνουν προς όφελος όλων των 
συμβαλλομένων μερών. Αν μάλιστα τέτοιου είδους συμφωνίες δεν υλοποιηθούν,  όλα τα 
μέλη που δυνητικά θα συμμετείχαν,  χάνουν.  

  Το ίδιο συμπέρασμα συνάγεται και μέσα από την θεωρία των παιγνίων (Πεσμαζόγλου, 
1998) . Ας θεωρήσουμε τα δημόσια αγαθά. Είναι τα αγαθά που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ελεύθερα από όλους χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αποκλεισμού 
κάποιου/ας και ταυτόχρονα η χρήση τους από μία καταναλώτρια δεν στερεί άλλα άτομα 
του δικαιώματος χρήσης του ίδιου αγαθού. Ένα παράδειγμα μπορεί να είναι ο φωτισμός 
μιας πλατείας ή η ασφάλεια μιας πόλης. Όλοι χρησιμοποιούν ή επωφελούνται των 
                                                           

2 Για την πειραματική εφαρμογή της ευέλικτης ζώνης διατίθενται για μεν το Δημοτικό 4 ώρες στις μικρές τάξεις και 2 ώρες 
στις δύο τελευταίες τάξεις,  για δε το Γυμνάσιο 2 ώρες την εβδομάδα. Οι ώρες αυτές εντάσσονται μέσα στο εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα και συνυπολογίζονται στο υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών και εφόσον αυτό 
είναι συμπληρωμένο,  θεωρούνται ως υπερωρίες. Οι μαθητές που παίρνουν μέρος δεν βαθμολογούνται και δεν 
αξιολογούνται κατά το πρότυπο των υπολοίπων μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος Η «ευέλικτη ζώνη» εφαρμόστηκε 
σε μια προ-πιλοτική φάση σε 4 Δημοτικά της Αττικής και η πιλοτική εφαρμογή της συνεχίστηκε το σχολικό έτος 2001 – 
2002 σε 10 Νηπιαγωγεία,  150 Δημοτικά και 52 Γυμνάσια της χώρας (  Αθανασίου κ. σ. , 2002)  . Το 2002 – 2003 
επεκτάθηκε η εφαρμογή της σε 900 σχολικές μονάδες (  Ματσαγγούρας, 2002β)   

 



αγαθών αυτών,  κανείς δεν μπορεί να αποκλειστεί,  ούτε τέλος το να επωφελείται κάποιο 
άτομο από την ασφάλεια μιας πόλης στερεί κάποιο άλλο άτομο της ίδιας ασφάλειας. 
Αυτού του είδους τα δημόσια αγαθά (σε αντίθεση με τα ιδιωτικά αγαθά των οποίων η 
χρήση ρυθμίζεται μέσω του μηχανισμού της αγοράς)  απαιτούν μια συνεργασία που 
παρακάμπτει την αγορά. Στο βαθμό που όλα τα μέλη μιας κοινότητας συνεργάζονται για 
να διατηρήσουν καθαρό π. χ. το πάρκο μιας πόλης τότε όλα τα άτομα της κοινότητας 
απολαμβάνουν το δημόσιο αυτό αγαθό. Αν αποφασίσουν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,  
τότε όλα τα άτομα ζημιώνονται. Ατυχώς σύμφωνα με το γνωστό δίλημμα των 
φυλακισμένων φαίνεται πως υπάρχει μια εγγενής ροπή προς μη συνεργατικές λύσεις. 
Καθένας φαίνεται−αβασάνιστα ίσως− να ιεραρχεί πρώτα το ατομικό συμφέρον και να 
επωφελείται των δημόσιων αγαθών χωρίς να συνεισφέρει το ανάλογο αντίτιμο (φόροι,  
προστασία κοινόχρηστων χώρων)  αναμένοντας από τους άλλους να συνεισφέρουν. Αυτή 
η στάση χαρακτηρίζεται ως λαθραίο όφελος (Πεσματζόγλου,  1998)   

  Στο επίπεδο του περιβάλλοντος τα δημόσια αγαθά μπορεί να είναι μια μη ρυπασμένη 
θάλασσα,  μια στρατόσφαιρα χωρίς τρύπα όζοντος ή ένας πλανήτης που να μην είναι 
υπερθερμασμένος. Στις περιπτώσεις αυτές τα κράτη αν και κατανοούσαν πολύ καλά τα 
τεράστια αθροιστικά οφέλη από μια συνεργασία για την προστασία των παραπάνω 
αγαθών μόλις πολύ τελευταία άρχισαν να κατανικούν την εγγενή τάση τους προς μη 
συνεργατική δράση. Αυτού του είδους η τάση εκφράζεται μέσα από τα λεγόμενα διεθνή 
καθεστώτα (ΟΗΕ,  ΕΕ κλπ) .  

  Σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)  έχει μπροστά της 
ένα δρόμο τόσο σημαντικό όσο και ανηφορικό. Πάντως ευκολότερα και γρηγορότερα θα 
εφαρμοστούν μέτρα για την αειφορική (βιώσιμη)  ανάπτυξη που αποφασίζονται από όλες 
της χώρες της Ένωσης ταυτόχρονα,  παρά αν η κάθε χώρα από μόνη της αποφάσιζε για 
τα ίδια θέματα. Εννοείται πως δεν πρέπει να μας διαφεύγουν οι συγκεκριμένοι 
συσχετισμοί δυνάμεων που διαθλούν και εκφυλίζουν καμιά φορά τέτοια μέτρα. Παρόλα 
αυτά,  δεν μπορεί να μη σημειωθεί το τεράστιο αθροιστικό όφελος από τη μαζική 
κατασκευή βιολογικών καθαρισμών,  τη μείωση των επιπέδων SO2,  NΟx,  την 
απαγόρευση των χλωροφθορανθράκων (παρεμπιπτόντως η Ελλάδα επιμένει ‘απτόητη’ 
παρασκευάζοντας χλωροφθοράνθρακες στις Χημικές Βιομηχανίες Βόρειας Ελλάδας στη 
Θεσσαλονίκη)  την προστασία των οικοτόπων και των δασών. Από την άλλη μεριά δεν 
μπορεί να παραβλεφτούν οι καθυστερήσεις στη συγκρότηση και προώθηση πολιτικής για 
τα νιτρικά στα υπόγεια νερά,  στην καθιέρωση φόρου ενέργειας (ή άνθρακα) ,  στην 
αντιμετώπιση της όξινης βροχής και στην αντιμετώπιση της φτώχειας.  

  Πάντως επειδή το περιβάλλον δεν έχει σύνορα και επειδή η αύξηση των αυτοκινήτων,  
των λιπασμάτων,  της κατανάλωσης ενέργειας,  των στερεών αποβλήτων και του 
τουρισμού θα συνεχιστεί,  η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης που εισήχθη με τη Συνθήκη 
του Μάαστριχτ (1992)  και αναβαθμίστηκε σε πρωταρχικό στόχο με τη συνθήκη του 
Άμστερνταμ (1997)  πρέπει να ενσωματωθεί στις όψεις της οικονομικής και κοινωνικής 
πολιτικής της ΕΕ: εμπόριο,  βιομηχανία,  ενέργεια,  γεωργία,  μεταφορές,  τουρισμός 
(Ευρωπαϊκή Ένωση,  1998) .  

        Η Νεοφιλελεύθερη Παγκοσμιοποίηση  

  Eίναι προφανές πως η ποιότητα του περιβάλλοντος επηρεάζεται από το εκάστοτε 
οικονομικό καθεστώς. Ο νεοφιλελευθερισμός των τελευταίων δύο δεκαετιών έχει αρχίσει 
να θεωρείται ως εμπόδιο για μέτρα που θα αποσκοπούσαν σε μια καλύτερη ποιότητα 
περιβάλλοντος και το σκεπτικό για τη θεμελίωση αυτού του συλλογισμού εκτίθεται 
παρακάτω. Όπως και αν έχει το πράγμα όμως η ΠΕ καλείται να παίξει ένα πολύ 
σημαντικό ρόλο επιδιώκοντας να διαμορφώσει κριτικούς πολίτες μέσα στη βαθιά 
αμφιλεγόμενη ατμόσφαιρα της νεοφιλελεύθερης κοινωνικοπολιτικής τάξης πραγμάτων 



του σήμερα. Χρειάζεται να προσπαθεί έτσι ώστε οι επιλογές της να μην αδικούν την 
επιστημονικότητα αλλά και να λαμβάνουν υπόψιν την υποκειμενική πρόσληψη των 
γεγονότων από τους ανθρώπους,  το σκεπτικό και οι δράσεις της να ισορροπούν με 
γόνιμο τρόπο ανάμεσα στην εκπαίδευση και στην πολιτική.  

       Ο Νεοφιλελευθερισμός 

  Φιλοσοφική βάση του νεοφιλελευθερισμού είναι το δόγμα πως ο κόσμος κατοικείται 
από άτομα τελείως ανεξάρτητα μεταξύ τους και αυτόνομα. Το μόνο πεδίο μέσα στο 
οποίο τα ίδια αυτά άτομα έρχονται σε σχέση είναι το πεδίο της αγοράς.  Είναι η 
κατεξοχήν ιδεολογία που προπαγανδίζει το λιγότερο κράτος. Υποστηρίζει πως η 
διαμεσολάβηση κρατικών θεσμών,  συνδικάτων,  κοινωνικών και οικονομικών 
δικαιωμάτων εμποδίζει την αγορά από το να αριστοποιήσει τις επιδόσεις της οικονομίας. 
Η αγορά ενσαρκώνει την ελευθερία,  ενώ το κράτος τον καταναγκασμό. Μόνο μέσα στην 
απόλυτη ελευθερία της αγοράς η επικοινωνία ανάμεσα στις οικονομικές οντότητες 
καθίσταται τέλεια,  επομένως και στον ύψιστο βαθμό παραγωγική. Είναι προφανές πως 
για τους θεωρητικούς του νεοφιλελευθερισμού η μέγιστη παραγωγικότητα θεωρείται 
εγγενώς καλή.  

 Ατυχώς παρά την αύξηση του παγκόσμιου προϊόντος φτώχεια και ανεργία 
επεκτείνονται,  όχι μόνο στο νότο αλλά και στο βορρά του πλανήτη. Επιπλέον το δόγμα 
της ελεύθερης αγοράς βασίζεται σε δύο παραδοχές που είναι τελείως ανεδαφικές. Η 
πρώτη υποθέτει πως οι οντότητες που ανταγωνίζονται οικονομικά στην αγορά μπορούν 
να βασίζονται σε τέλεια πληροφόρηση που τάχα τους παρέχεται. Η δεύτερη παραδοχή 
αφελώς θεωρεί την ελεύθερη αγορά ως πεδίο σύγκρουσης ατόμων με στόχους ατομικούς. 
Και οι δύο παραδοχές είναι αυθαίρετες (Σταμάτης,  1999)   

 Η Παγκοσμιοποίηση 

  Η τεχνολογική πρόοδος ιδίως των τελευταίων δεκαετιών,  η βελτίωση των μέσων 
μεταφοράς,  η αύξουσα ροή πληροφοριών και η κολοσσιαία οικονομική αύξηση των 
τελευταίων αιώνων οδήγησε τελικά στη διεθνοποίηση των εμπορικών συναλλαγών και 
στην ελεύθερη κυκλοφορία του κεφαλαίου που εκφράζεται με τον όρο παγκοσμιοποίηση. 
Γλαφυρό παράδειγμα αποτελεί «η κατανομή των 10. 000 δολαρίων που αξίζει μια 
Pontiac Le Mans. Από το ποσό αυτό 3. 000 εισπράττει η Ν. Κορέα για συναρμολόγηση,  
1500 η Ιαπωνία για ηλεκτρονικό εξοπλισμό,  750 η Γερμανία για φινίρισμα,  400 η 
Ταϊβάν και η Σιγκαπούρη για μικροεξαρτήματα,  250 η Γαλλία για διαφήμιση και έρευνα 
αγοράς,  50 η Ιρλανδία και τα νησιά Μπαρμπάντος για λογισμικό,  ενώ 4. 000 δολάρια 
γυρίζουν στο Ντητρόιτ στα κεντρικά γραφεία της General Motors για πληρωμές 
δικηγόρων,  έξοδα διοίκησης και διανομή στους μετόχους της εταιρείας» 
(Χατζηκωνσταντίνου,  2000) .  

  Η παγκοσμιοποίηση σχετίζεται κυρίως με την οικονομία αλλά αφορά όλες τις 
όψεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Φορείς της παγκοσμιοποίησης είναι οι 
πολυεθνικές εταιρείες και οι μεγάλοι οικονομικοί θεσμοί όπως το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο,  η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και η GATT (Γενική 
Συμφωνία για το Εμπόριο και τους Δασμούς)  η οποία μετασχηματίστηκε στον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου το 1994.  

  Οι πολυεθνικές εταιρείες τείνουν να επενδύουν στον Τρίτο Κόσμο όπου τα εργατικά 
χέρια και οι πρώτες ύλες είναι φθηνά,  το εργατικό δίκαιο ελαστικό και το κράτος 
πρόνοιας ανύπαρκτο. Τα διεθνή χρηματοδοτικά ιδρύματα κάνουν το ίδιο απαιτώντας 
ανοιχτά από τις χρεωμένες χώρες φιλελευθεροποίηση των οικονομιών τους και 
επιτήρηση της οικονομικής διαχείρισης,  ώστε να διασφαλίσουν την αποδοτικότητα των 
κεφαλαίων τους. Αυτό συνοδεύεται από αδιαφορία για τις αρνητικές επιπτώσεις των 



μέτρων που λαμβάνονται (φτώχεια,  οικολογική καταστροφή)  και από αυταρχικά 
καθεστώτα.  

  Ίσως κάποια εν μέρει θετικά αποτελέσματα να μπορούν να θεωρηθούν η παραγωγή 
περισσότερων και ποιοτικότερων προϊόντων,  ο εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων και 
της οικονομίας γενικότερα,  η δημιουργία κάποιων νέων θέσεων εργασίας,  η εκπαίδευση 
μίας μερίδας του εργατικού δυναμικού και η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής καθώς και 
η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε κάποιες περιπτώσεις.  

  Παρόλα αυτά οι πολυεθνικές εταιρείες φοροδιαφεύγουν «νόμιμα»,  τείνουν να 
εκτοπίσουν τις εγχώριες επιχειρήσεις δημιουργώντας ανεργία,  μετεγκαθίστανται όταν 
βρουν καλύτερους όρους δημιουργώντας προβλήματα λόγω του μεγέθους τους,  
χρηματοδοτούν επιλεκτικά πολιτικά κόμματα,  αναζητούν ή δημιουργούν ερείσματα στις 
τοπικές elite,  ακόμα δε τις υπονομεύουν όταν πλήττουν τα συμφέροντά τους  

 (ΙΤΤ,  Χιλή,  Αλλιέντε) . Γενικότερα η παγκοσμιοποίηση επηρέασε το αξιοκρατικό 
σύστημα προς αντιλήψεις ατομοκεντρικές,  ενώ φετιχοποίησε την αγοραστική δύναμη 
και έκανε την παραγωγικότητα σκοπό ύπαρξης (Χατζηκωνσταντίνου,  2000) . Επίσης 
απαξιώνει τα αισθήματα αλληλεγγύης,  θρυμματίζει τον κοινωνικό ιστό,  εξαρθρώνει τις 
πολιτιστικές ιδιαιτερότητες και φαίνεται να συσχετίζεται αρνητικά με την ποιότητα του 
περιβάλλοντος,  αν και κάποιοι ερευνητές αναφέρουν πως δεν έχουμε ακόμη πειστικές 
εμπειρικές μελέτες που να επιβεβαιώνουν αυτό (Πεσματζόγλου, 2002)   

  Σε ότι αφορά τη σχέση πολυεθνικών εταιρειών και περιβαλλοντικών παραγόντων 
παρόλα αυτά μπορούμε να σημειώσουμε τα παρακάτω δεδομένα: οι πολυεθνικές των 
φυτοφαρμάκων δηλητηριάζουν ή και θανατώνουν κάθε χρόνο εκατομμύρια αγρότες. Ο 
τεχνοφασισμός των εταιρειών που προωθούν τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα 
εμποδίζει και αυτή την απλή σήμανση των προϊόντων αυτών αψηφώντας το στοιχειώδες 
δικαίωμα του καταναλωτή να γνωρίζει τι τρώει. Επιπλέον οι ίδιες εταιρείες απαγορεύουν 
στους αγρότες να κάνουν αυτό που έκαναν όλες οι μέχρι τώρα γενεές αγροτών στην 
ανθρώπινη ιστορία: να κρατούν σπόρους της προηγούμενης περιόδου για να τους 
σπείρουν κατά την επόμενη περίοδο. Με τον τρόπο αυτό καταφέρνουν να δημιουργούν 
μια όλο και διευρυνόμενη μόνιμη εξάρτηση των αγροτών από τις πολυεθνικές που 
παράγουν γενετικά τροποποιημένους σπόρους κυρίως στις ΗΠΑ. Οι μεγάλες εταιρείες 
παραγωγής ενέργειας από άνθρακα και πετρέλαιο,  επιμένουν να θεωρούν πως η 
έκφραση του φαινομένου του θερμοκηπίου δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά 
προστατεύοντας έτσι με έμμεσο τρόπο τις κολοσσιαίες επενδύσεις τους.  

  Γενικά οι επενδύσεις των πολυεθνικών τείνουν να έλκονται από κοντοπρόθεσμα οφέλη,  
ενώ οι κοινωνίες από την άλλη μεριά ενδιαφέρονται για μακροπρόθεσμα οφέλη. Ο 
παράγων χρόνος θα είναι λοιπόν ένα από τα αποφασιστικά κριτήρια για κάποιου είδους 
κοινωνικό έλεγχο που θα θελήσει το σώμα των πολιτών να επιβάλει πάνω σε μελλοντικές 
παραγωγικές διαδικασίες ώστε να διασφαλίσει την όσο το δυνατόν πιο μακροπρόθεσμη 
ικανοποίηση των αναγκών των μελλοντικών γενεών του πλανήτη. Εδώ η έννοια/κριτήριο 
της αειφορικής ανάπτυξης θα είναι κεντρική.  

     Νεοφιλελευθερισμός και Οικολογική Κρίση 

   Η κυριαρχία της ελεύθερης αγοράς και η εμμονή στο με κάθε θυσία ανεμπόδιστο 
εμπόριο,  μπορεί να συνεπιφέρει μεγάλης έκτασης αρνητικές επιπτώσεις στα οικολογικά 
πράγματα του πλανήτη.  

Μπορεί να σημαίνει πως «δεν επιτρέπεται» να εμποδιστεί το εμπόριο των γενετικά 
τροποποιημένων προϊόντων,  πως «δεν είναι σωστό» να προσπαθούμε να διασφαλίσουμε 
την αειφορική διαχείριση του ξύλου σε παγκόσμιο επίπεδο,  πως θα είναι εξαιρετικά 



δύσκολο να τεθούν φραγμοί στην εμπορία του αμιάντου,  πως δεν θα μπορέσουμε να 
«μπλοκάρουμε» το εμπόριο απειλουμένων ειδών της άγριας ζωής (παρά τους τωρινούς 
περιορισμούς)  και πως ίσως στο μέλλον αμφισβητηθούν συμφωνίες τεράστιας σημασίας 
όπως αυτές που προσπαθούν να περιστείλουν την κλιματική αλλαγή και την τρύπα του 
όζοντος.  

  Όλα αυτά είναι από θεωρητική άποψη πιθανά να συμβούν λόγω της καθήλωσης του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO)  στο δόγμα πως το εμπόριο μπορεί και 
πρέπει να διεξάγεται απρόσκοπτα και χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν οποιαδήποτε άλλη 
κοινωνική ανάγκη ή οικολογική σκοπιμότητα (Πεσμαζόγλου,  2002) . Οπουδήποτε η 
επιταγή αυτή συγκρουστεί με προσπάθεια κάποιου ελέγχου που θα εκπορεύεται είτε από 
κοινωνικούς είτε από περιβαλλοντικούς λόγους,  οι δυνάμεις της αγοράς θα προτιμούν 
την ανάπτυξη του παγκοσμιοποιημένου εμπορίου παρά τη θεραπεία των κοινωνικών 
ανισοτήτων ή την πρόληψη των οικολογικών καταστροφών. Αυτό με άλλα λόγια 
σημαίνει πως για τον σχεδιασμό της δημόσιας πολιτικής σε σχέση με θέματα 
περιβάλλοντος κάθε φορά μπορεί να δίνονται προτεραιότητες σύμφωνες με τις 
προτιμήσεις που έχουν εκφραστεί προηγουμένως μέσα στην αγορά.  

   Εθνικός η Μεταεθνικός Προστατευτισμός;  

  Σίγουρα δεν είναι καθόλου ρεαλιστικό να ζητούμε να ξαναγυρίσουμε στο προηγούμενο 
καθεστώς του απαρχαιωμένου πια εθνικού προστατευτισμού. Εκτός των άλλων του 
προσάπτεται τουλάχιστον εν μέρει η αδυναμία ανάπτυξης του Τρίτου Κόσμου λόγω της 
δυσκολίας των προϊόντων του να διεισδύσουν στις αγορές των προηγμένων κρατών λόγω 
ενός συστήματος επιβαρύνσεων/επιδοτήσεων που έκανε τα προϊόντα αυτά ακριβότερα 
από τα ντόπια διασφαλίζοντας έτσι τις κατά τόπους εγχώριες αγορές. Επιπλέον στο 
σύστημα αυτό καταλογίζεται και ευθύνη για την πρόκληση των δύο παγκοσμίων 
πολέμων,  στους οποίους προσέφυγαν οι αντίπαλοι όταν δεν υπήρχε πλέον δυνατότητα 
για οικονομικού τύπου ρυθμίσεις που θα εξασφάλιζαν τις εγχώριες αγορές.  

  Αυτό που φαίνεται ρεαλιστικότερο σήμερα είναι να απαιτήσουμε κάποιου είδους 
μεταεθνικό ή οικουμενικό προστατευτισμό,  ένα μηχανισμό δηλ. μέσα από τον οποίο θα 
μπορούμε να διασφαλίσουμε πχ την αειφορική ξύλευση των τροπικών δασών,  ή την 
αειφορική αλιεία (Πασχαλίδης,  2000) .  

 Η Ελεύθερη Αγορά  

 Η απόχρωση της ωφελιμιστικής3 θεωρίας που συναντιέται με το δόγμα της ελεύθερης 
αγοράς δέχεται ότι ο καλύτερος τρόπος για να καθοριστεί το τι επιθυμεί κάποιος είναι να 
δούμε τι είναι διατεθειμένος να πληρώσει για την εκπλήρωση της επιθυμίας του αυτής 
μέσα στην αγορά (Desjardins, 1993) . Εύλογα εδώ προκύπτει το ερώτημα γιατί όμως θα 
έπρεπε η πολιτική των κυβερνήσεων να δώσει προτεραιότητα σ΄αυτές τις προτιμήσεις 
που εκφράζονται μέσα στην αγορά;  

        Ποιός έχει Δίκιο; 

  Αυτός που Πληρώνει Περισσότερα η Αυτός που Γνωρίζει Καλύτερα; 

  Ας δεχθούμε πως όντως ο καλύτερος τρόπος για να διαπιστωθούν οι επιθυμίες και οι 
προτιμήσεις είναι να μετρήσουμε το ποσό των χρημάτων που είναι διατεθειμένος 
κάποιος να πληρώσει για να τις ικανοποιήσει μέσα στο πεδίο της ελεύθερης αγοράς. Ας 
δεχθούμε επίσης πως για τους παραπάνω λόγους η εκάστοτε κυβέρνηση πρέπει να δίνει 

                                                           
3 Ωφελιμιστική ή Χρησιμοθηρική ονομάζεται η θεωρία που υποστηρίζει πως ηθικά σωστές πράξεις είναι 
εκείνες που εξασφαλίζουν τα συμφέροντα του μέγιστου δυνατού αριθμού ατόμων ενώ παράλληλα δέχεται 
πως τα ως άνω συμφέροντα είναι απολύτως ισότιμα μεταξύ τους  



προτεραιότητα σ΄αυτές τις προτιμήσεις. Είναι σωστό αυτό; Με άλλα λόγια επειδή η 
εταιρεία MacDonalds ή αυτοί που θέλουν να χτίσουν μέσα στο δάσος του Σέιχ-Σου είναι 
πρόθυμοι να πληρώσουν πολλά χρήματα σε διαφήμιση και δικηγόρους αντιστοίχως για 
να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες και τις προτιμήσεις τους σημαίνει πως έχουν το δίκιο με 
το μέρος τους; Κάθε άλλο! Μέσα σε οποιοδήποτε ορθολογικό πλαίσιο συζήτησης η 
ένταση της επιθυμίας δεν συνιστά επιχείρημα. Και για το πώς πρέπει να αποφασίσει μια 
ανθρώπινη κοινότητα,  βαρύνοντα λόγο πρέπει να παίζουν τα επιχειρήματα και όχι ο 
αριθμός ή η ένταση των επιθυμιών ή προτιμήσεων (O’Neill, 1993) . Και εν πάση 
περιπτώσει κάποιος μπορεί έντονα να επιθυμεί κάτι που είναι απεχθές,  ρατσιστικό,  
σχιζοφρενικό ή επικίνδυνο. Αν μπορεί να πληρώσει για να ικανοποιήσει την επιθυμία 
του θα του επιτραπεί; 

  Επιπλέον θα πρέπει να διακρίνουμε ανάμεσα σε επιθυμίες και αξίες. Η επιθυμία για ένα 
χάμπουργκερ είναι υποκειμενική και όντως μπορεί να μετρηθεί με τα χρήματα που 
μπορεί να διαθέσει κάποιος για να το αποκτήσει. Όταν όμως μια οικολογική ομάδα 
διατείνεται πως στο όνομα της οικολογικής ακεραιότητας κάποιο δάσος δεν πρέπει να 
υποβαθμιστεί θα πρέπει να χρησιμοποιήσει επιχειρήματα διότι εκφράζει μια 
αντικειμενική αξία. Στην περίπτωση αυτή τα δολάρια ή τα ευρώ δεν συνιστούν 
επιχειρήματα.  

Ο Καταναλωτής Ενάντια στον Πολίτη 

  Ένα άλλο επιχείρημα για να μην λαμβάνονται αποφάσεις ανάλογα με την χρηματική 
ένταση με την οποία τα διάφορα μέρη εκδηλώνουν τις προτιμήσεις τους είναι ότι με τον 
τρόπο αυτό η πολυεπίπεδη ιδιότητα του ανθρώπου συρρικνώνεται μόνο στην 
καταναλωτική του διάσταση (Sagoff,  1990) . Ως μονοδιάστατοι καταναλωτές οι 
άνθρωποι της πόλης θα ήθελαν να οικοδομήσουν και τον τελευταίο ελεύθερο χώρο της 
ώστε να απολαύσουν όσο το δυνατό μεγαλύτερο οικονομικό κέρδος. Ως συνειδητοί 
πολίτες όμως δέχονται ο καθένας να παραιτηθεί ενός ποσοστού της ιδιοκτησίας τους 
ώστε τα επιμέρους αυτά ποσοστά να αποτελέσουν δημόσιους κοινούς χώρους που θα 
προσφέρουν στην ευημερία όλων.  

     Το Σχολείο της Ελεύθερης Αγοράς.  

  Η κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού σήμερα προτείνει ένα όραμα για το σχολείο που 
μοιάζει περισσότερο με εργοστάσιο το οποίο σκοπεύει να παράγει προϊόντα που να είναι 
όσο το δυνατό περισσότερο εμπορεύσιμα στην αγορά. Η ομάδα που διαχειρίζεται το 
σχολείο ελέγχει ταυτόχρονα και τον προϋπολογισμό μέσω λογιστών που πασχίζουν 
συνεχώς για αποτελεσματικότητα. Εκπρόσωποι για τις δημόσιες σχέσεις έχουν σαν 
αποστολή να φτιάξουν μια καλή εικόνα για το σχολείο,  ώστε η πελατεία του να αυξηθεί,  
δηλ. να μπορεί να προσελκύει όλο και περισσότερα παιδιά κάθε χρόνο. Θεσμίζονται 
δείκτες επίδοσης για να μετρούν τις «εκροές» (δηλ. τη γνώση και τις δεξιότητες που 
αποκτούν τα παιδιά μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας) . Πάνω από όλα ενδιαφέρει η 
αποτελεσματική επίδοση του εκπαιδευτικού προϊόντος σ΄αυτούς που το παρήγγειλαν 
(εργοδότες,  κυβέρνηση,  γονείς)   (Ungoed-Thomas, 1996) .  

  Nα σημειώσουμε εδώ πως ο παραλληλισμός σχολείου –εργοστασίου δεν είναι τίποτα 
άλλο παρά μια αφαίρεση με σκοπό να καταδειχθούν βαθύτερες κοινές παράμετροι 
ανάμεσα στους δύο αυτούς θεσμούς,  επομένως καλό είναι να αποφεύγεται η διαπίστωση 
πως απλούστατα το σχολείο είναι εργοστάσιο.  

  Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μοντέλο αυτό δεν έχει σχέση ακόμα με την 
ελληνική πραγματικότητα,  βρίσκοντας εφαρμογή προς το παρόν στην Αγγλία και στις 
ΗΠΑ. Δεν παύει παρόλα αυτά να αποτελεί μια λίαν σκοτεινόχρωμη προοπτική για την 
Ελλάδα.  



  Τέλος δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κάποιος τις κοινωνικές συνέπειες από την 
ευρύτερη εφαρμογή του νεοφιλελεύθερου σχολείου: τα σχολεία των φτωχών συνοικιών 
θα προσελκύουν όλο και λιγότερα παιδιά άρα και μικρούς προϋπολογισμούς,  ενώ τα 
σχολεία των πλούσιων περιοχών θα γίνονται όλο και πλουσιότερα.  

  Αυτό όμως για το οποίο θα έπρεπε να αναρωτηθεί κάποιος στα σοβαρά είναι ο σκοπός 
όλης αυτής της νεοφιλελεύθερης διαχείρισης των πραγμάτων. Για ποιο λόγο ακριβώς 
θα πρέπει να επιδιώξουμε αυτού του είδους την αποτελεσματικότητα; Γιατί άραγε θα 
έπρεπε να συγχρονιστούμε ακόμα και με τις πιο παράλογες απαιτήσεις της σημερινής 
αγοράς που φαίνεται επιπλέον να είναι (τουλάχιστον εν μέρει)  υπεύθυνη για την 
οικολογική κακοδαιμονία του πλανήτη;  

Περιεχόμενο της Εκπαίδευσης για την Αειφορική Ανάπτυξη (ΕΑΑ) .  

 Ο βασικός ισχυρισμός του παρόντος άρθρου είναι πως κατά πάσα πιθανότητα η ΕΑΑ 
δεν πρόκειται να αποδυναμώσει την ΠΕ. Αντίθετα θα της δώσει καινούρια ώθηση 
συνθέτοντάς την με την εκπαίδευση για την Ανάπτυξη (με έμφαση στις αναπτυξιακές 
ανάγκες του Τρίτου Κόσμου) ,  την εκπαίδευση για την Ειρήνη και τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα,  την Διαπολιτισμική εκπαίδευση (Sterling, 1996 Παπαδημητρίου, 1999) . 
Πιθανότατα αυτό δεν είναι κάτι το καινούριο για τη Ελλάδα,  όπου πολλά project (που 
πάντως δεν συνιστούν την πλειοψηφία των προγραμμάτων που «τρέχουν» εδώ και 
παραπάνω από μια δεκαπενταετία τουλάχιστον)  ασχολούνται με περιβαλλοντικά 
προβλήματα θίγοντας ταυτόχρονα παραμέτρους αναπτυξιακές,  πολιτισμικές και 
κοινωνικοπολιτικές,  συμφωνώντας με τον ορισμό της UNESCO για την ΠΕ.  

  Ένας ανάλογος με τον προηγούμενο για την ΠΕ ορισμός που προσφέρεται για την ΕΑΑ 
έχει ως εξής (Panel for Education for Sustainable Development,  1998) : η ΕΑΑ είναι η 
εκπαίδευση εκείνη που κάνει ικανούς τους ανθρώπους να αναπτύξουν γνώσεις,  αξίες και 
δεξιότητες ώστε να συμμετάσχουν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο που 
οφείλουμε να πράττουμε σε προσωπικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο,  τόσο τοπικά 
όσο και πλανητικά. Ο τρόπος αυτός δράσης θα πρέπει να είναι τέτοιος που αφενός να 
καλυτερεύει την ποιότητα ζωής τώρα,  χωρίς από την άλλη να ζημιώσει τον πλανήτη στο 
μέλλον.  

  Για να γίνει δυνατό η ΕΑΑ να συνεχίσει την παράδοση της ΠΕ στην Ελλάδα θα πρέπει 
προηγουμένως να διασφαλιστούν δύο όροι. Πρώτον,  χρειάζεται να διερευνηθεί μήπως 
υπάρχει κάποιος νοηματικός πυρήνας στην ΠΕ που να αντιφάσκει θεμελιωδώς,  να 
συγκρούεται δηλ. με την ΕΑΑ 

  Δεύτερο θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν κάποιες πρακτικές και 
δραστηριότητες της ΠΕ οι οποίες να μην μπορεί να γίνουν μέρος της ΕΑΑ,  δηλ. να είναι 
ασύμβατες και άσχετες με αυτή. Αν υπάρχουν τέτοιες να καταδειχθεί αυτό πειστικά. Οι 
ίδιοι προηγούμενοι ερευνητές (Panel for Education for Sustainable Development,  1998)  
επεξεργάστηκαν και κάποιες βασικές συνοδευτικές έννοιες της ΕΑΑ τις οποίες εν 
συντομία παραθέτουμε.  

  Η αλληλεξάρτηση ανάμεσα στην κοινωνία,  την οικονομία και το φυσικό περιβάλλον,  
τόσο τοπικά όσο και πλανητικά. Την έννοια αυτή την αντιλαμβάνονται ως συμπάθεια για 
όλη την ανθρωπότητα,  μέριμνα για την κοινωνική δικαιοσύνη παγκόσμια,  όπως επίσης 
και για όλους τους ζώντες οργανισμούς,  τις ανάγκες τους και τις σχέσεις μεταξύ τους.  

  Η συνεργασία ανάμεσα σε υπεύθυνους πολίτες που αποκτούν όλο και μεγαλύτερη 
επίγνωση για τις επιπτώσεις των πράξεων τους στο φυσικό περιβάλλον αλλά και στις 
ανθρώπινες κοινότητες.  



  Οι ανάγκες και τα δικαιώματα των επόμενων γενεών,  ο σεβασμός προς τα οποία 
εξαρτάται από τις σημερινές μας επιλογές,  αλλά και η ποικιλότητα τόσο στο ανθρώπινο 
επίπεδο (πολιτιστική,  κοινωνική κλπ. )  όσο και στο επίπεδο των μη ανθρώπινων όντων.  

  Η ποιότητα ζωής και η δικαιοσύνη είναι σοφό να γίνουν αντιληπτές ως αξίες 
προαπαιτούμενες μιας αειφορικής κοινωνίας. Το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να 
διαχωρίσουμε τις βαθιές ανθρώπινες (άρα καθολικού τύπου)  ανάγκες μας από τις πιο 
εφήμερες και επιπόλαιες επιθυμίες,  να εκφράσουμε την έννοια της ποιότητας ζωής με 
όρους που υπερβαίνουν τον καταναλωτισμό και το συμβατικό βιοτικό επίπεδο.  

  Η ανάπτυξη που έχει ενσωματώσει στη λογική της την έννοια των ορίων των φυσικών 
πόρων,  αλλά και της φέρουσας ικανότητας απαιτεί να οραματιστούμε και να 
διακρίνουμε ανάμεσα στον επιθυμητό μελλοντικό τρόπο ζωής και στον εφικτό 
αντίστοιχο που θα πρέπει να ενστερνιστούμε. Η αλλαγή αυτή είναι αναγκαία,  εάν 
θελήσουμε να επέμβουμε με βιώσιμο (αειφορικό)  τρόπο στη σημερινή πραγματικότητα 
των πεπερασμένων φυσικών πόρων και της άνισης πρόσβασης σ΄αυτούς.  

  Σύμφωνα με τα παραπάνω εκτεθέντα στοιχεία της ΕΑΑ και κρατώντας λογικές 
επιφυλάξεις σε σχέση με άλλες πιθανές προσεγγίσεις στα θέματα αειφορικής ανάπτυξης,  
αυτή η συγκεκριμένη εκδοχή της ΕΑΑ,  δεν φαίνεται να εμπεριέχει κάποιο στοιχείο που 
να είναι θεμελιωδώς αντιφατικό προς την ως τώρα παράδοση και τις αρχές της ΠΕ στην 
Ελλάδα αλλά και παγκόσμια. Επιπλέον δεν φαίνεται να μπορεί να καταδειχθεί πειστικά 
πως πρακτικές και δραστηριότητες της ΠΕ είναι άσχετες,  ασύμβατες ή τέλος πάντων 
επιστημολογικά αδιάφορες προς την συγκεκριμένη προαναφερθείσα εκδοχή της ΕΑΑ.  

  Συζητώντας τη σχέση ανάμεσα στην ΠΕ και στην εκπαίδευση για βιωσιμότητα 
(αειφορία)  η Παπαδημητρίου (1998)  θεωρεί πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές σε 
στόχους,  περιεχόμενο ή προσεγγίσεις ανάμεσά τους. Η Flogaitis (1998)  επίσης 
αναφέρει πως η ΠΕ εξ΄ορισμού είναι μια εκπαίδευση εφοδιασμένη με το εννοιολογικό 
και μεθοδολογικό πλαίσιο,  την προβληματική και το όραμα που θα μπορούσε να 
συμβάλει στην οικοδόμηση της βιωσιμότητας. Υπό τον όρο λοιπόν πως η διασφάλιση 
της βιωσιμότητας (αειφορίας)  αποτελεί έναν από τους θεμέλιους λίθους της εκπαίδευσης 
για την αειφορική ανάπτυξη,  τότε και μόνο τότε,  η εκπαίδευση για τη βιωσιμότητα,  η 
ΠΕ και η εκπαίδευση για την αειφορική ανάπτυξη (ΕΑΑ)  μπορεί να μην είναι 
αντιφατικές μεταξύ τους.  

  Επιπλέον δεν γίνεται να υποστηριχθεί πως η ΠΕ εγγενώς είναι επαναστατικότερη, 
ριζοσπαστικότερη ή περισσότερο αμφισβητησιακή από την ΕΑΑ,  διότι ήδη έχει 
αναφερθεί πως κατά τα τελευταία 20 χρόνια η πρώτη συνδέθηκε συχνά με απολίτικες και 
κονφορμιστικές δραστηριότητες,  δράσεις και περιεχόμενα,  αναλώθηκε σε 
φυσιολατρικές προσεγγίσεις και επέμεινε σε τεχνοκρατικές λύσεις αμβλύνοντας έτσι την 
κριτική προς το status quo άποψή της (Flogaitis,  1998 Tilbury,  1995) .  Πιθανώς πιο 
γόνιμη προβληματική για τη σχετική συζήτηση να προέκυπτε μέσα από την ανασκευή 
του αρχικού ερωτήματος (ποιά εκπαίδευση είναι σωστότερη η ΠΕ ή η ΕΑΑ;)  και την 
μετατροπή του στα ακόλουθα: 

• Πώς εκπαιδεύουμε τα παιδιά; Τα εκπαιδεύουμε για να ενσωματωθούν στο τωρινό 
μη βιώσιμο κοινωνικό-οικονομικό σύστημα ή τα εκπαιδεύουμε για να αλλάξουν 
αυτό το σύστημα προς βιώσιμες κατευθύνσεις; (Orr,  1992 Cooper, 1995)   

• Τι είδους κοινωνία θέλουμε να οικοδομήσουμε μέσα στα σημερινά πλαίσια 
αλλαγής των πολιτιστικών και εθνικών συνόρων; 

• Πώς θα συμβιβάσουμε τις έννοιες της διαφορετικότητας και της ισότητας με την 
ελευθερία και τη δικαιοσύνη; (Giroux, 1991)   



       Η Εκπαιδευτική Προσέγγιση 

  Αν δεχθούμε πως ο πολιτισμός είναι ένα κοινωνικό πεδίο παραγωγής νοήματος 
εξαιρετικά ετερογενές λόγω των πολύχρωμων,  ασύμφωνων αλλά και 
αλληλοσυγκρουόμενων ιδεολογιών που το διατρέχουν,  τότε οι ατομικές και οι 
συλλογικές ταυτότητες κάθε μέρα διακυβεύονται και μετασχηματίζονται μέσα σε μια 
αέναη πάλη ιδεών (Πασχαλίδης, 1999) . Μέσα στην πάλη αυτή η Παιδαγωγική δεν 
μπορεί παρά να αναζητεί τον ρόλο που θα της επιτρέψει να συμμετάσχει στη σύγκρουση 
που αφορά την παραγωγή γνώσης. Η συμμετοχή αυτή (σύμφωνα με την  παιδαγωγική 
σχολή της Κριτικής Εκπαίδευσης) γίνεται στο πλαίσιο της πολύ γενικότερης σύγκρουσης 
που αφορά τη δημιουργία μιας δημόσιας σφαίρας πολιτών που θα είναι ικανοί/ές να 
αυτορυθμίσουν τόσο την ζωή τους όσο και τους πολιτικοκοινωνικούς θεσμούς της 
κοινωνίας στην οποία ζουν (Giroux, 1991) . Mε άλλα λόγια η κριτική παιδαγωγική,  έχει 
σαν στόχο να καταστήσει την μάθηση μέρος της πολύ γενικότερης διαδικασίας της ίδιας 
της κοινωνικής αλλαγής (Williams, 1989) . (Όλες αυτές οι προηγούμενες απόψεις 
γίνονται ακόμα πιο βαρύνουσες όταν θεωρηθούν μέσα στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα 
της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης με τον υπερτονισμό του οικονομικού στοιχείου 
εις βάρος του κοινωνικού και του οικολογικού) .  

  Συνεπώς είναι παραπάνω από επιτακτικό να επιχειρήσουμε μια εκπαιδευτική πρακτική 
που να προσφέρει γνώσεις,  δεξιότητες και να καλλιεργεί αξίες και συμπεριφορές όχι 
απλά για καλούς πολίτες,  αλλά για κριτικούς πολίτες και των δύο φύλων.  

 Κατά πάσα πιθανότητα η παιδαγωγική παράδοση που παρέχει τα καταλληλότερα προς 
το προηγούμενο σκεπτικό εκπαιδευτικά εργαλεία είναι η μαθητοκεντρική. Τα παιδιά δεν 
μαθαίνουν παρά μόνο όταν ασχολούνται με επίλυση προβλημάτων τα οποία τους 
προξενούν ενδιαφέρον. Προσπαθούν μόνο όταν εμπλέκονται προσωπικά (Dewey, 1916 
Kοσμόπουλος,  1995 Μπακιρτζής, 2000) . Για το λόγο αυτό η ελευθερία ίσως πρέπει να 
θεωρείται πιο σημαντική από την κατάκτηση γνώσεων (Νηλ, 1976) . Κατά συνεπαγωγή ο 
εκπαιδευτικός μετατρέπεται από αποκλειστικό ιδιοκτήτη και πομπό της γνώσης σε 
διευκολυντή (facilitator)  της διαδικασίας πρόσκτησης της γνώσης από τα παιδιά. 
Απεκδύεται της ερμηνευτικής αυθεντίας του και αφουγκράζεται τις φωνές των παιδιών,  
προσπαθώντας να αξιοποιήσει την ήδη υπάρχουσα εμπειρία και γνώση (Πασχαλίδης,  
1999)  μέσα από όλους τους τρόπους της συνεργατικής μάθησης (Johnson και Johnson,  
1975)  και μάλιστα αφού «ακούσει»,  στη συνέχεια προτείνει και τέλος συνοδεύει τα 
παιδιά υποστηρίζοντάς τα συναισθηματικά στο δρόμο της γνώσης αλλά και της 
αυτογνωσίας (Μπακιρτζής, 2001) .  

  Το μεθοδολογικό εργαλείο που κατά κύριο λόγο συνάδει με τις παραπάνω επιδιώξεις 
είναι η μέθοδος project (σχέδιο εργασίας) . Χαρακτηρίζεται από ομαδοσυνεργατική 
προσέγγιση κατά την οποία συμμετέχουν όλα τα άτομα μιας ομάδας,  μελετώντας σε 
βάθος ένα θέμα,  κατακτώντας την γνώση με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους: 
παρατηρούν,  καταγράφουν,  ταξινομούν,  αξιολογούν,  συνεργάζονται,  διαλέγονται,  
επικοινωνούν μεταξύ τους και με τη γύρω κοινότητα,  συσχετίζουν (επιτέλους!)  το 
διδακτέο με την καθημερινή ζωή,  καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία 
τους,  συνδέουν διαφορετικά μαθήματα μεταξύ τους και εργάζονται σε διαφορετικές 
δραστηριότητες και τομείς με διαφορετικούς ρυθμούς κάθε ομάδα ή ακόμα και κάθε 
παιδί. Με άλλα λόγια μαθαίνουν ενεργά (Χρυσαφίδης, 1996 Ντολιοπούλου, 1999 
Ριτσατάκης κ. σ., 1999). Εδώ θα πρέπει  να σημειωθεί η μέγιστη σημασία των εξόδων 
από το σχολείο όπου αυτή η extra muros (κατά πάσα πιθανότητα ενεργητικότερη) 
εμπειρία  βοηθά τα παιδιά να έρθουν σε άμεση επαφή με τον πραγματικό κόσμο των 
μεγάλων, δομώντας την προσωπική τους το καθένα εικόνα του κόσμου (Φράγκος. 1999)  



  Αυτή η ενεργός εμπλοκή τους μέσα σε μια ισότιμη επικοινωνιακή σχέση 
αυτοκαθορισμού,  αλληλεγγύης και συναπόφασης φαίνεται να αποκλείει τον αυταρχισμό 
(Χρυσαφίδης, 1999)  και να ανυψώνει την αυτοεικόνα των παιδιών,  πράγμα που τελικά 
ενδυναμώνει την μαθησιακή διαδικασία (Rogers, 1983) . Bασικός παράγοντας 
ενδυνάμωσης της μαθησιακής διαδικασίας είναι σύμφωνα με κάποιους εκπαιδευτικούς η 
δυνατότητα των παιδιών να σκεφτούν και να μάθουν μόνα τους. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί 
θεωρούν πως η μάθηση είναι μια φυσική διαδικασία για τα παιδιά,  που έχουν 
περιέργεια,  θέλουν να ανακαλύψουν,  επιθυμούν να λύσουν προβλήματα,  είναι πρόθυμα 
να αυτοπειθαρχήσουν και εγγενώς κινητοποιούνται,  όμως μόνο αν τυχόν 
προσλαμβάνουν τα διδασκόμενα θέματα ως θέματα που τα αφορούν προσωπικά. Γι΄αυτό 
και οι εκπαιδευτικοί αυτοί τείνουν να παραχωρούν όλο και περισσότερες εξουσίες στα 
παιδιά (Whitaker, 1984) .  

  Τέλος τα χαρακτηριστικά par excellence των εκπαιδευτικών που ασχολούνται με την 
ΠΕ σήμερα (πρέπει να)  είναι η πλανητοκεντρική σκέψη και πεποίθησή τους καθώς και ο 
έντονος μελλοντοκεντρισμός τους. Οι καιροί είναι ώριμοι πια για να αποδεχθούμε πως 
είμαστε μάλλον πολίτες του κόσμου και όχι τόσο ενός κράτους ή ενός έθνους. Η 
παγκοσμιοποίηση της οικονομίας,  η κυριαρχία των πολυεθνικών αλλά και η πλανητική 
διάσταση των περιβαλλοντικών προβλημάτων μας βάζει μπροστά σε ζητήματα που 
υπερβαίνουν τις κλασσικές αυτές μορφές κοινωνικοπολιτικής συγκρότησης και αφορούν 
υπερεθνικές και υπερκρατικές κλίμακες. Τουλάχιστον για κάποιες όψεις της ζωής μας 
(ίσως αρκετά σημαντικές)  είναι σοφό όλο και περισσότερο να παραμερίζουμε το στενό 
εθνικό ή κρατικό συμφέρον και να επεξεργαζόμαστε επιλογές μεταεθνικού 
προστατευτισμού που να εξυπηρετούν το πλανητικό συμφέρον. Αυτές οι επιλογές όμως 
για να υλοποιηθούν χρειάζονται δεξιότητες τις οποίες πολύ λίγο έχουμε εκπαιδευτεί: 
κατανόηση του άλλου και της διαφορετικότητας του,  ανεκτικότητα απέναντι στις 
διαφορετικές κουλτούρες,  επίλυση συγκρούσεων με ειρηνικό/δημιουργικό τρόπο,  
ξεπέρασμα στερεοτύπων κλπ. Επί πλέον, όλα αυτά θα πρέπει να διδαχθούν,  ξεπερνώντας 
εθνικισμούς,  ρατσισμούς κάθε είδους,  ξενοφοβία κλπ. Από την άποψη αυτή η ΠΕ 
μπορεί να θεωρηθεί πως αποτελεί μέρος της εκπαίδευσης για την ειρήνη και μάλιστα στο 
φως της όλο και εντεινόμενης διαπάλης ανάμεσα σε κοινωνικές ομάδες για την νομή όλο 
και περισσότερο συρρικνούμενων και υποβαθμιζόμενων φυσικών πόρων όπως πχ το 
νερό (Γεωργόπουλος, 1992) .  

  Μελλοντοκεντρισμός σημαίνει πως οι εκπαιδευτικοί της ΠΕ θα πρέπει να κάνουν τα 
αδύνατα δυνατά για να καλλιεργήσουν στα παιδιά το αίσθημα της υπευθυνότητας για το 
μέλλον και να τα ενδυναμώσουν προς συλλογικές προσπάθειες φιλοπεριβαλλοντικού 
σχεδιασμού (Pike και Selby, 1988) . Οποιεσδήποτε σημερινές επιλογές μας πιθανότατα 
μας δεσμεύουν καθοριστικά για την ποιότητα της ζωής στο μέλλον,  ίσως πολύ 
εντονότερα από όσο μπορούμε να φανταστούμε. Αυτό είναι ένα από τα κεντρικά 
νοήματα της ΠΕ σήμερα που θα έπρεπε να βιωθούν βαθιά από τα παιδιά. Η ίδια 
προβληματική αβίαστα μπορεί να αποτελέσει μέρος της ΕΑΑ.  

  Είναι παραπάνω από προφανές πως όλα τα προηγούμενα συναρθρωνόμενα,  συνιστούν 
ένα άλλο εκπαιδευτικό παράδειγμα (paradigm)  με την έννοια που χρησιμοποιεί τον όρο 
αυτό ο Kuhn (1970) ,  το οποίο μάλιστα «παράδειγμα» δεν είναι κυρίαρχο σήμερα. Η 
προσπάθεια για την εγκαθίδρυσή του,  κατά πάσα πιθανότητα αποτελεί μια μόνο από τις 
όψεις της γενικότερης αλλαγής που θα πρέπει να επιχειρηθεί προς την κατεύθυνση μιας 
πιο οικολογικής, δημοκρατικής,  αποκεντρωμένης και επικοινωνιακής κοινωνίας. Και 
δεδομένου πως η εκπαίδευση δεν είναι παρά ένα υποσύστημα της κοινωνίας,  η αλλαγή 
αυτή δεν μπορεί να είναι γρήγορη.  

  Εν πάση περιπτώσει η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι αναγκαίο να περιέχει 
στοιχεία του παραπάνω παραδείγματος,  μέσα από συστηματική μελέτη της κριτικής 



παιδαγωγικής και εξοικείωση με τη μέθοδο project (ιδιαίτερα με τις ομαδοσυνεργατικές 
της παραμέτρους)  έτσι ώστε να μην υποτάσσονται τα παιδιά στις απαιτήσεις της 
εκπαίδευσης αλλά η εκπαίδευση να υπηρετεί τους βιορυθμούς των παιδιών (Χοντολίδου, 
2000) .  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω σχετικά με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων Σπουδών,  υπάρχει το γόνιμο έδαφος μέσα στην ευέλικτη ζώνη που θα 
μπορούσε να στηρίξει την διάδοση του παραπάνω εκπαιδευτικού παραδείγματος όπου 
(επιτέλους!)  οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την δυνατότητα να πειραματίζονται με 
καινούργιους τρόπους διδασκαλίας τρόπους παραγωγής και διαχείρισης της γνώσης 
αλλά και με καινούργιας ποιότητας σχέσεις ανάμεσα σ’αυτούς (αυτές)  και τα παιδιά.  

Και τέλος όλα τα προηγούμενα προϋποθέτουν ένα βαθύ μετασχηματισμό της 
ατομικής μας ψυχοδομής,  ώστε να ταιριάσει με τις απαιτήσεις του νέου αυτού 
εκπαιδευτικού παραδείγματος. Πρέπει να γίνουμε συνειδητά μη παρεμβατικές,  να 
βιώσουμε βαθιά και θετικά την αναγκαιότητα αυτενέργειας των παιδιών,  να 
συνθέτουμε την δική μας με την δική τους άποψη,  να εκμεταλλευόμαστε παιδαγωγικά 
τα σφάλματά τους παρά να τους υποδεικνύουμε εξ αρχής το σωστό,  να βιώσουμε 
έντονα τη δημοκρατική κουλτούρα μέσα στην τάξη. Τα τελευταία αυτά στοιχεία,  
παρά τις περί αντιθέτου διαβεβαιώσεις,  φαίνεται να είναι αρκετά σπάνιο επίτευγμα,  
δεδομένου του αυταρχικού κλίματος που χαρακτηρίζει την ελληνική εκπαίδευση. Για 
το οποίο κλίμα ο καθένας (και η καθεμιά)  από εμάς έχει τις ευθύνες του (της)   
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